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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Při čtení Spurgeonovy úvahy na první srpnový den jsem si vzpomněla na jednu 
otřesnou událost, o které mi vyprávěl někdo známý: 

Když cestoval letadlem, seděl vedle něho pěkně oblečený mladý muž, který celou 
cestu četl a četl. Toho známého zajímalo, co to asi je, že tak udrží pozornost jeho 
souseda po celou dobu letu? 

Když se ho na to zeptal, dostal překvapivou odpověď. 

Jeho spolucestující se mu identifikoval jako satanista a sdělil mu, že jako takový 
má za úkol při každé cestě letadlem proklínat všecky rodiny, nad nimiž letadlo 
letí, zejména křesťanské. 

 Rodina jako poslední zbytek ráje je údajně v očích satana a jeho služebníků cílem 
soustředěného útoku. Při návratu Krista, o kterém satan tuší, že bude brzy, už by 
podle plánů pekla neměla žádná rodina existovat, zejména žádná křesťanská! 

To se mnou otřáslo. Kolikrát jsem už cestovala letadlem! Moje časté cesty do 
Izraele tam a zpět - to už musí být nejméně 60 letů! A co dělám? Napadlo mne 
kdy žehnat lidem pod letadlem? 

Vždyť žehnání je mnohem silnější, než proklínání!! 

Co děláme při jízdě tramvají, vlakem, autobusem? Žehnáme spolucestujícím, 
žehnáme okolí, kterým projíždíme? Otec poslal Syna žehnajícího nám a ON nás 
posílá tak, jak OTEC POSLAL JEHO!! 

Věřte, změní se ovzduší tam, kde jsou žehnající lidé. 

Chtějme k nim patřit, když nás Pán Ježíš takto posílá!!! 

A tady je ta Spurgeonova úvaha: 
 

Potvrzuji svou smlouvu s tebou  
a s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: 

Je to věčná smlouva, 
že budu tvým Bohem 

i Bohem tvého budoucího semene. 
Gn 17:7 



Hospodine, Ty jsi se mnou, Svým služebníkem, uzavřel smlouvu v Ježíši Kristu, 
mém Pánu. A tak Tě nyní prosím, aby moje děti byly zavzaté do milostiplných 
zaslíbení této smlouvy. Dej mi věřit tomuto zaslíbení platnému stejně pro mne, 
jako pro toho prvního příjemce. Vím, že moje děti jsou hříšné podstaty jako 
všichni ostatní lidé; proto pro ně nežádám nic kvůli jejich původu; vím přece 
dobře, že „co se narodilo z těla, zůstává tělem“, ničím víc. Prosím však, aby 
působením Tvého Ducha byly zavzaté do Tvé smlouvy milosti! 

Modlím se za všechny své potomky ve všech dalších generacích. Buď jejich 
Bohem tak, jako jsi Bohem mým. Moje nejvyšší výsada je, když mi dovolíš, abych 
Ti sloužil. Kéž tak smýšlejí všichni moji potomci ve všech dobách. Ty Bože 
našich otců, buď Bohem našich dětí! 

Když jsi Ty, Hospodine, omilostnil mne a moji rodinu, prosím Tě, abys pamatoval 
i na ostatní rodiny Tvých dětí, které dosud tolik Tvého požehnání nepřijaly. Buď 
Bohem všech rodin ve Svém lidu. Prosím, ať nikdo z těch, kdo se bojí Tvého 
jména, se nemusí trápit, že vidí své děti jako zlé a bezbožné. To prosím pro jméno 
Tvého Syna Pána Ježíše Krista! Amen.  

C. H. Spurgeon, Klenoty Božích zaslíbení, 1. srpna 

Hladovějící po svatosti 
Gary Wilkerson – nejmladší Davidův syn 

Byl jeden mladý skotský pastor Robert Murray McCheyne, který zemřel ve svých 
29 letech. Před svým skonem přinesl do své církve obrovské probuzení. Tento 
týden jsem četl od tohoto Božího muže citát, kde stojí: „Největší potřebou Mého 
lidu je Moje svatost.“ 

Máme nadbytek výřečných kazatelů, více než hojnost charismatických osobností, 
více než dostatečné množství vůdců, kteří přitahují pozornost. To, co požadujeme, 
jsou svatí Boží muži. Lidé potřebují vidět více než jen duchovní schopnosti svých 
vůdců; potřebují vidět zbožné srdce. 

Žádný pastor nemůže vést svůj sbor do hlubin Kristových dále, než kde je on sám. 

Jaký je výsledek církve, která sice má ohromující program, vynikající vedení, 
zaplněná sedadla a umělecky ztvárněnou budovu, ale nemá vizi, aby v jejím středu 
byli svatí lidé? Co dobrého může vzejít od podmanivých řečníků, kteří mají 
zábavná vystoupení, když vedoucí není člověk toužící po uctívání ve zlomenosti a 
pokorném uznání toho, jak jsou vzdáleni – on a jeho sbor – od svatého a bázeň 
vzbuzujícího Boha? 

Naše církve bývají často plné lehkomyslnosti a my o tom víme; neměníme to, 
protože vedoucí to tolerují místo toho, aby se nad tím rmoutili. Tato situace 
v církvi je pouhým odrazem pastorova srdce. Světlo plynoucí z jedné zlomené 
nádoby zastíní výtvory tisíců náboženských bavičů. 



Pavel řekl, že máme mnoho učitelů, ale málo otců. Dnes by možná řekl, že máme 
mnoho církevních znalců, ale málo svatých mužů. 

R. M. McCheynova slova jsou dnes mnohem potřebnější než tehdy, když poprvé 
mluvil ke zkompromitované, liberální a formální církvi ve Skotsku. A nejen jeho 
slova, ale především jeho příklad, moc jeho kázání a účinek jeho služby, to přidalo 
jeho slovům na důrazu. Jeho slovo obsahovalo moc a jeho život byl v čistotě. 

Hladovíš po tom, abys byl svatý Boží muž či žena? Existuje pouze jeden způsob, 
jak toho dosáhnout. Odložit lidská úsilí ve snaze o svou vlastní spravedlnost a být 
plně oblečený do Kristova roucha a jednoduše si přisvojit dokonané dílo Pána 
Ježíše na kříži. 

Tato svatost je více než svéhlavé odmítání hříchu; je to naprostá odevzdanost 
Kristu, který uvolňuje obrovské a slavné zanícení pro svatost. Nechci strávit svůj 
život zápasem se svou starou přirozeností. 

Chci v sobě vidět Kristovu podobu, úplného nového člověka, kterého On formuje. 

 Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/cs/node/14285 

Mohou "chybějící články"  prokázat evoluci? 
Čas od času nám populární tisk přinese senzační zprávu o nálezu toho či onoho 
chybějícího článku, tranziční fosílie, která má demonstrovat pravdivost evolučního 
příběhu o postupné přeměně organismů ve stále složitější formy. Téměř vždy je to 
přitom doprovázeno tak obrovským nadšením a mediálním humbukem, že mnohé 
možná napadne se ptát, zda je vývojová teorie opravdu tak pevně etablovaným 
vědeckým faktem, jak je někdy slyšet. 

Je svým způsobem fascinující, jak nesmírně odlišně interpretují ta stejná fosilní 
data jednotliví vědci. Pro většinu je mezičlánků dostatek, přičemž ty které máme, 
prý zcela dostatečně ilustrují společný původ s modifikací. Obávám se, že právě o 
takových vědcích mluvil přední americký paleontolog Niles Eldridge když řekl: 
„Očekávání podbarvilo vnímání do takové míry, že ten úplně nejzřejmější fakt 
evoluční biologie - totiž absence jakýchkoliv změn - je jenom vzácně začleněn do 
jakékoliv vědecké představy toho, jak se život doopravdy vyvíjel".(1) Ale jsou 
mnozí další. Pro ty je naopak nedostatek přechodných forem mezi jednotlivými 
organismy natolik výrazným problémem, že standardní evoluční paradigma 
opouštějí nebo se uchylují k pozoruhodným alternativám. Jedním z takových 
vědců je například proslulý harvardský paleontolog Stephen Jay Gould. Před 
několika málo lety zesnulý Gould, byl sice zapřisáhlým nepřítelem kritiků evoluce 
z řad biblických křesťanů, mohli jste od něj však nicméně slyšet například 
následující slova: "Obrovská vzácnost přechodových forem ve fosilním záznamu 
přetrvává jako tajemství paleontologie. Evoluční stromy, které zdobí naše 
učebnice, mají data pouze na špičkách svých větví. Vše ostatní je výsledkem 
domněnek (jakkoliv racionálních), ne však fosilních nálezu samotných." (2) Gould 
přišel s teorií přerušované rovnováhy (druh po většinu času zůstává stabilní, mění 



se pouze v krátkých obdobích) právě proto, aby se s chybějícími přechodovými 
formami ve fosilním záznamu vypořádal. Čech, profesor evoluční biologie 
Jaroslav Flégr, je se svým konceptem „zamrzlé evoluce" (3) další z těch, kdo se 
poctivě snaží vypořádat se skutečností, že zkameněliny žádnou evoluci neznají. 

Nejsem paleontolog a nepředstírám v tomto vědním odvětví žádnou zvláště 
hlubokou znalost. Chci nicméně ukázat na určitý problém, který, myslím si, 
výrazně zpochybňuje představu, že nám jakékoliv nalezené fosilní pozůstatky 
mohou už z principu prokázat historický evoluční vývoj daného organismu. O co 
jde? Zvíře, které po své smrti zanechá fosilní záznam, totiž neumřelo s rodným 
listem a jeho případné místo v jakémkoliv evolučním žebříčku není nic jiného, než 
naší vědecky neověřitelnou interpretací. Seniorní editor časopisu Nature, 
paleontolog Henry Gee připomíná, že způsob, jakým na danou fosílii stranou 
jejího zařazení do konkrétní vývojové linie nahlížíme, není nic jiného, než lidská 
konstrukce vytvořená v souladu s naším výchozím předpokladem či rovnou 
předsudkem. (4) 

Vybavte si hypotetický Darwinův strom života, kde dole je jediný kmen, 
představující společného předka všech nyní žijících organismů. Kmen se pozvolna 
rozšiřuje a větví na jednotlivé ratolesti, které nám přibližují představu postupného 
oddělování menších skupin organismů z těch spodních větších. Podržte obrázek 
v hlavě a já si teď vypomůžu s vypůjčenou metaforou. Řekněme, že se díváte na 
Zemi z družice. Hledíte právě na Evropu a napadlo vás, že by bylo zajímavé 
zaměřit se na návaznost silničních komunikací vedoucích z Gdaňska u Baltického 
moře až po sicilské Palermo. Kdyby bylo dobré počasí, mohli byste teoreticky 
vidět hustou síť někdy navzájem propojených pěšin, cest, silnic či dálnic, po 
kterých se dá z Gdaňsku do Palerma dojet. Co když je však počasí velice špatné a 
kvůli mrakům a mlze vidíte kratičký úsek nějaké komunikace vedoucí od severu 
k jihu pouze zhruba jednou za tisíc kilometrů? Co myslíte? Je vážně oprávněné 
z jednoho zahlédnutého, kilometr dlouhého, úseku na jih mířící komunikace někde 
u Varšavy a pak jiného podobně krátkého dílu silnice u Salzburgu vyvodit, že tyto 
dva kilometrové silniční úseky jsou spojené? Samozřejmě že ne, takový závěr by 
byl čirou spekulací. 

Vraťme se teď k samotným fosíliím, konkrétně například k pozůstatku tvora, 
kterému dali jméno Ida. Před dvěma lety byla hvězdou novinových titulů, přičemž 
se jí dostalo slávy, jakožto chybějícímu článku v evoluci primátů. Důvodem byla 
skutečnost, že její tělesné charakteristiky (morfologie) leží na Darwinově 
hypotetickém stromu života mezi dvěma skupinami organismů, které se tedy právě 
svými tělesnými znaky zdála spojovat. Její stáří bylo odhadnuté na 47 milionů let. 

Jelikož je moderní člověk ve fosilním záznamu doložen po dobu zhruba 100 000 
let, je mezi ním a jeho domnělou předchůdkyní Idou 46,9 milionů let. Práce 
paleontologů spočívá ve snaze zaplnit tuto obrovskou mezeru jinými fosilními 
nálezy, na kterých by byl patrný vývoj. Nedá se přitom říct, že je mezera úplně 
prázdná, jelikož hrstka kandidátů existuje. Mluvím především o známé Lucy, jejíž 



prodlévání na africkém kontinentě se odhaduje na dobu před třemi miliony let. I 
tak tu nicméně pořád máme 44 milionů let „tmy". 

Při pohledu na Evropu zahalenou mraky, je nemožné říct, zda dva nebo tři kratičké 
úseky silnice, které vedou zhruba stejným směrem, ale jsou od sebe enormně 
vzdáleny, opravdu tvoří jeden spojitý celek. Jak víme, že nás úsek komunikace 
zahlédnutý u Varšavy zavede mlhou k Salzburgu a odtud do Palerma? Podobně i 
s fosíliemi. Jakou můžeme mít jistotu, že je daný fosilní zástupce opravdu 
předchůdcem jiného tvora ve chvíli, kdy jsou od sebe vzdáleni miliony let? 
Odpověď je nasnadě. Takovou jistotu nám exaktní věda dát nemůže. Na to, 
abychom takovou jistotu deklarovali, musíme apriori předpokládat to, co 
jsme vlastně chtěli dokázat - společný původ. Musíme nejdříve předpokládat a 
věřit v existenci řetězu, abychom posléze mohli mluvit o jeho jednotlivých 
článcích. Ale existoval vůbec někdy takový řetěz? Podobné tělesné charakteristiky 
organismů nemusí nutně svědčit o tom, že jsou navzájem spojené společnou 
evoluční historií. Mohou být totiž docela dobře výsledkem práce stejného 
designéra, který nemá potřebu měnit osvědčené postupy. 

Nemohu si pomoci, ale mám za to, že přicházet s bombastickými tvrzeními o 
nálezu chybějícího článku je od grantů chtivých vědců a lehkomyslných novinářů 
nečestné a hloupé. Něco podobného si ostatně myslí i již zmiňovaný Henry Gee 
z Nature který shrnuje: „Vzít řadu fosilií a tvrdit, že reprezentují linii původu od 
předků, není vědecky testovatelnou hypotézou, ale prohlášením, které má stejnou 
platnost jako pohádka na dobrou noc – může být zábavné, možná poučné, ale ne 
vědecké. (5) 

Jiří Lem. 
Poznámky 
1. Eldredge, N. and Tattersall, I., The Myths of Human Evolution, 1982 
2. Gould, Stephen J. The Panda’s Thumb, New York, 1980 
3. Jaroslav Flégr, Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin, Academia 2006 
4. Henry Gee, In Search of Deep Time. New York: Free Press, 1999 
5. Henry Gee, In Search of Deep Time. New York: Free Press, 1999 

Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramen ů 
V jedné internetové diskusi jsem se nedávno opětovně setkával s následující 
výhradou. Jestli Ježíš opravdu existoval a dokonce snad i vstal z mrtvých, měli 
bychom mít k dispozici nějaké rozumné množství o Kristu svědčících, písemných 
pramenů. Rozumí se zde samozřejmě informací pocházejících z per autorů, kteří 
sami křesťany nebyli, neboť tomu, co sepsali Kristovi následovníci dle kritiků 
rozhodně věřit nemůžeme. Jelikož však prý tyto rané nekřesťanské literární 
zmínky o Kristu neexistují, nemůžeme si být Ježíšovou historickou existencí 
nikterak jisti. Tolik argument. 

Kromě problematické bagatelizace věrohodnosti zmínek o Kristu vzešlých od jeho 
následovníků, není důvod s tvrzením nějak zásadně nesouhlasit. Sám bych 



opravdu čekal, že postava, která je často i v myslích nevěřících lidí možná tou 
nejdůležitější osobou světových dějin, zanechá relativně významný dobový 
historický otisk. Zřejmě tím mnohé překvapím, ale přesně toto se také stalo. 

Tiberius byl římským císařem Ježíšovy doby, který zemřel pouhé čtyři roky po 
Kristu. Na první pohled je každému zřejmé, že persona tohoto typu má daleko 
lepší předpoklady zanechat po sobě mnohem více záznamů v dobových literárních 
pramenech, než nějaký potulný kazatel z periferie známého světa. Zní to určitě 
logicky, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Vezmeme-li si období 150 let po 
smrti Ježíše a stejné období po Tiberiově smrti, zjistíme šokující věc. Překvapivě 
je to Ježíš, a ne César, kdo na tomto poli vítězí. 

Literární zmínky z per nekřesťanských autorů tohoto období, se v souvislosti 
s Tiberiem vyskytnou u devíti pisatelů. Dle autorského týmu Habermas / 
Licona (1) se jedná o následující jména: 

• Tacitus 
• Suetonius 
• Velleius Paterculus 
• Plutarchos 
• Plinius starší 
• Strabo 
• Seneca 
• Valerius Maximus 
• Flavius Josephus 

Tito všichni císaře Tibéria jmenují. 

Dobrá, jak je na tom tedy Ježíš poté, co vyloučíme křesťanské pisatele z období 
150 let po jeho smrti? Ve srovnání s nejmocnějším mužem své doby více než 
dobře. O Kristu se zmiňuje celkem deset literárních pramenů, a je tak v této 
oblasti lépe doloženou postavou než samotný Tiberius ! Dr. Norman 
Geisler (2) poskytuje následující výčet těchto zdrojů. Jedná se o tyto autory: 

• Flavius Josephus 
• Tacitus 
• Plinius mladší 
• Phlegon 
• Lucian 
• Celsus 
• Suetonius 
• Thalus 
• Mara Bar-Serapion 
• Talmud 

Skeptikův problém z počátku tohoto článku je tedy zdá se vyřešen. 



Zajímavost: 
Pozoruhodné je, jaké informace můžeme z těchto většinou ke křesťanství 
lhostejných (v případě Celsa, Tacita a Talmudu nepřátelských) zdrojů o Kristu 
zjistit a jak jsou v souladu s novozákonním záznamem. Souhrnem se zde 
dozvídáme že: 

• Ježíš žil během vlády Tiberia 
• Žil ctnostný život 
• Činil zázraky 
• Měl bratra jménem Jakub 
• Byl uznaný jako Mesiáš 
• Byl ukřižovaný za Piláta 
• Byl ukřižován v předvečer židovského Pesachu 
• Po jeho smrti se rozhostila tma a třásla se země 
• Jeho učedníci věřili, že vstal z mrtvých 
• Učedníci byli ochotni za svoji víru zemřít 
• Křesťanství se rychle rozšířilo až do Říma 
• Učedníci popírali římské bohy a uctívali Ježíše jako Boha 

Ještě pořád si myslíte, že Ježíš nikdy neexistoval? 
Jiří Lem. 

Poznámky 
1. G.Habermas/M.Licona – The Case for the Resurrection of Jesus, Kregel Publications 
2004 
2. Norman Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids, Baker 
1999 

30 dní modliteb za svět islámu 
Milí bratři a sestry,  

tento rok se opět můžeme přidat k modlitbám za svět islámu během měsíce 
Ramadánu. Pokud jste si nestihli pořídit brožuru „30 dní“, máte možnost 
modlitební témata po 1. srpnu sledovat na internetové stránce www.30-dni.net 

Organizátoři tuto iniciativu komentují slovy:  

Toto povolání k modlitbám za muslimy původně přišlo během shromáždění 
několika křesťanských vedoucích na Blízkém východě v roce 1992. 
K mezinárodnímu hnutí se přidali další věřící, kteří vycítili naléhavé Boží přání 
vyzvat co nejvíce křesťanů k modlitbám za islámský svět. Modlitební hnutí bylo 
naplánováno tak, aby se časově shodovalo s měsícem Ramadánem islámského 
lunárního kalendáře (v roce 2011 se kryje s 1. - 30. srpnem). Záměr zvolit právě 
měsíc Ramadán měl nejméně dva důvody: 1) Aby se hnutí stalo nástrojem pro 
sjednocení křesťanů s muslimy během určitého pevně stanoveného období v roce a 
za 2) aby se volání po suverénním Božím zásahu do života muslimů konalo právě 
v době, kdy tito svému náboženství věnují zvláštní pozornost. Mějte však, prosím, 



na paměti, že modlitba během měsíce Ramadánu neznamená, že bychom se 
podřizovali muslimské praxi půstu a modliteb. 

Jakožto lidé, kteří věří v Ježíše, s islámskými názory, teologií a praxí v řadě 
oblastí nesouhlasíme. Hnutí „30 dnů“ však vyjadřuje Boží lásku k muslimům. 
Toužíme povzbudit všechny, kdo věří v Mesiáše, aby ve svém vztahu k muslimům 
pěstovali ducha pokory, lásky, úcty a služby. 

Cílem této modlitební příručky je nabídnout všem čtenářům inspiraci a vedení při 
jejich přímluvách za islámský svět. Vyčerpávající informace ovšem poskytnout 
nemůže. Chceme vás proto povzbudit k hledání dalších informací, čímž dospějete 
k lepšímu porozumění islámskému světu i Božímu působení mezi muslimy. Letos 
jsme opět pro povzbuzení vaší víry při modlitbě připojili řadu svědectví. Bůh 
muslimy miluje. Chce, aby přišli a poznali Ho. 

Přeji vám, abyste během modliteb přijali mnoho požehnání. 

Iveta Procházková 



Filip Žižka – můj životopis 
Protože jsem kandidátem na diákona, měl bych krátce napsat o svém životě. 
Narodil jsem se v Praze roku 1985. Mí rodiče jsou prakticky nevěřící. Otec od nás 
později odešel za jinou ženou, která je katolička, a v posledních letech mám pocit, 
že by se v něm jakási víra nalézt dala. Ovšem ne příliš viditelná. Otec má se svou 
druhou ženou další děti, mám tedy sourozence, sestru a bratra.  
Poprvé jsem se setkal s křesťanstvím na základní škole. Chodil jsem na 
náboženství, které u nás vyučoval jakýsi starý pan farář. Na hodiny jsem chodil 
tajně, a když se to zjistilo, bylo mi doma řečeno, že my věřící nejsme, a tudíž bych 
tam neměl chodit. Tak jsem nestačil ani dostat obrázkovou Bibli.  
Další náboženská zkušenost byla prostřednictvím mého kamaráda, který se dal na 
meditaci. Nalezl jsem doma jakousi knížku s východním náboženstvím a přečetl 
jsem si první dvě kapitoly. Tenkrát na mě dýchlo jakési posvátno. Kniha mi sice 
připadala tajemná, ale zas tak silný zážitek to nebyl. Zpívat denně několik hodin 
slovo OM mi nepřišlo příliš přínosné. Meditace a východní náboženství pro mě 
tedy cestou nebyly.  
Na střední škole jsem se ke křesťanství dostal jako slepý k houslím. V prváku mě 
mamka poslala na tábor s angličtinou, který pořádali křesťané, shodou okolností 
náš sbor. Tehdy mě nějak nezaujalo křesťanství samotné, ale spíše lidé. Přišlo mi, 
že tam platí jiné zákony, než v normální společnosti. Po táboře jsem začal číst 
Nový zákon. Schovával jsem si ho doma pod polštářem, aby mi zas nebylo řečeno, 
že: „my věřící nejsme“. Četl jsem evangelia a četba mě uchvacovala. S nikým 
jsem o tom však nemluvil a žádné kontakty s křesťany jsem přes rok neudržoval. 
Své myšlenky jsem si držel pro sebe. Rok na to jsem jel na tábor znovu. 
Tentokráte přímo se záměrem stát se křesťanem, a tak se také stalo. Od té doby 
chodím k nám do sboru. Myslím, že to bylo v roce 2001.  
Stát se křesťanem se pro mě nestalo jen alternativou, ale nutností. Přišlo mi, že 
jedině tak má život smysl. Díky dobrému vedení bratrů, kteří se mě hned ujali, 
jsem si oblíbil i přemýšlení nad otázkami víry a četbu Bible. Toho jsem se už 
nepustil.  
Po střední škole jsem chtěl studovat teologii, ale doma se to nesešlo s vřelým 
přijetím. Pokračoval jsem tedy ve strojírenství a po prváku jsem přerušil, abych 
rok strávil v Křesťanské akademii mladých. Pro to jsem se rozhodl z toho důvodu, 
že jsem se začal zapojovat v „mládeži“ a chtěl jsem se trochu více vzdělat. Po 
tomto roce jsem však pochopil, že mě to silněji táhne ke studiu Bible než ke studiu 
oceli. Přes nesouhlas mamky jsem utekl od strojírenství na Evangelikální 
Teologický Seminář. Ten jsem úspěšně dokončil v roce 2009 a nyní ve studiích 
pokračuji na Evangelické Teologické fakultě. Této radikální změny nelituji, i když 
se ukázalo, že je to po všech stránkách těžší cesta. Prožil jsem povolání k tomu, 
abych vyučoval v církvi Písmo svaté a toho se přes menší či větší krize držím.  



Do budoucna bych chtěl zkusit kaplanskou službu a možná dál studovat. Jak Pán 
dá.  

Filip Žižka 

Narozeniny v srpnu
2. Libuše Dryáková 
4. Jaanus Keernik 
5. Petr Haller 

  7. Světlana Kuzniatsova 
17. Halina Procházková 
26. Pavlína Cankářová 

28. Dorkas Fajmonová 
28. Leonie Kynclová 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  7. 8. Erik Poloha (Vladimír Hejl) VP 
14. 8. Jiří Boháček (Erik Poloha) 
21. 8. Erik Poloha (Jiří Boháček) 
28. 8. Vlado Vovkanič (Erik Poloha) 
  4. 9. Erik Poloha instalace, VP , společný oběd 

Mimořádné akce 
6. – 13. 8. Letní tábor Čichořice 
14. – 20. 8. Tábor mládeže 
31. 8 – 3. 9. Seminář křesťanského poradenství v Litoměřicích 
Ne   4. 9. Instalace kazatele, společný oběd 
Po 12. 9. 18h SR 
Ne 18. 9.  Sborové shromáždění (volby diákonů) 
1. – 3. 12. Evropská konvokace 

 
Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300   KS 0558   SS stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost        Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


